بەڕێوبەرایەتی خوێندنی بااڵ
Postgraduate Office

FORM #: PG10

فۆرمی پێشکەشکردن بۆ خوێندنی دکتۆرا
ساڵی ئەکادیمی
وێنەیەکی نوێ

پسپۆری داواکراو
تێبینی :تکایە هەموو خانەکان بە قەڵەمی جاف یان سۆفتی ڕەش پڕ بکەوە.

کۆلیژ ...................:بەش ..................:پسپۆری داواکراو..................................:

جۆری خوێندن :ئاسایی  پاراڵێڵ 
کورسی تەرخانکراو بۆ :زانکۆی سەالحەدین

زانکۆی تر(دەزگای تر)

گشتی

تێبینی :ئەگەر کورسی تەرخانکراو بۆ زانکۆی تر یان دەزگای تر بوو ئەوا ناوی زانکۆ یان دەزگاکە
بنووسە.......................................... :
تێبینی :ئەگەر لەسەر کورسی الیەنێک پێشکەش دەکەیت ،پێویستە ڕەزامەندی ئەو الیەنەت هەبێت.
زانیاری کەسی پێشکەشکار
ناوی سیانی و نازناو (وەک لە پاسەپۆرت نووسراوە)................................................ :
ناو یان نازناوی تر (ئەگەر هەبێت) ،............................ :ڕەگەز (جێندەر)

نێر مێ

رەگەزنامە ،............................... :ژمارەو بەرواری رەگەزنامە.........................:
ئایا

هاونیشتیمانیەتی واڵتێکی ترت هەیە ،ئەگەر هەیە ناوی واڵتەکە بنووسە.........................:

ناونیشان :ژمارەی خانوو ..........:گەڕەک .............:شار ................:واڵت.................:
ئەگەر رەگەزنامە عیراقی بوو بەاڵم کوردستانی نەبوو ،یان عیراقی نەبوو ،ژمارەو بەرواری
نیشتەجێنامە(اقامە)...................................................................................:
ژمارەی مۆبایل ،........................:ئیمێل....................................................... :
تێبینی :پێویستە کۆپی ناسنامەی باری شارستانی ،ڕەگەزنامە ،کارتی زانیاری (یان نیشتەجێنامە) ،نووسراوی
الرینەبوون لە شوێنی کارکردن هاوپێچ بکەیت ئەگەرنا ئەم فۆرمە بە تەنها پشتگوێ دەخرێت.
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زاﻧﮑﯚ

ﮐﯚﻟﯿﮋ

ﭘﺴﭙﯚری

ﺑواﻧﺎﻣﻪ

ﺳﺎﯽ
وهرﮔﯿﺮان

ﺳﺎﻟﯽ
ﺗﻪواوﮐﺮدن

ﮐﯚﻧﻤﺮهی
دهرﭼﻮون

____ _______ ______

______ _____ _______ ______

____ _______ ______

______ _____ _______ ______

____ _______ ______

______ _____ _______ ______

ﺗﺒﯿﻨﯽ :ﭘﻮﯾﺴﺘﻪ ﺑواﻧﺎﻣﻪی ڕهﺳﻪ ن )ﯾﺎن ﺑواﭘﮑﺮاو( ﺑﻪ ﻧﻤﺮه )ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﯾﺎن ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی( ھﺎوﭘﭽﯽ ﺋﻪم
ﻓﯚرﻣﻪ ﺑﮑﻪﯾﺖ ،ﺋﻪ ﮔﻪر ﻧﺎ ﻓﯚرﻣﻪﮐﻪ ﭘﺸﺘﮕﻮێ دهﺧﺮﺖ.

ﺋﻪو زﻣﺎﻧﺎﻧﻪی ﮐﻪ دهﯾﺰاﻧﯿﺖ:

 .iﮐﻮردی )ﻧﻮوﺳﯿﻦ و ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ( :ﺗﻪواو�

زۆرﺑﺎش�

ﻣﺎﻣﻨﺎوهﻧﺪی �

ﻧﺎزاﻧﻢ�

 .iiﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی )ﻧﻮوﺳﯿﻦ و ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ(:ﺗﻪواو�

زۆرﺑﺎش�

ﻣﺎﻣﻨﺎوهﻧﺪی �

ﻧﺎزاﻧﻢ�

 .iiiﻋﺎرهﺑﯽ )ﻧﻮوﺳﯿﻦ و ﺋﺎﺧﺎوﺗﻦ( :ﺗﻪواو�

زۆرﺑﺎش�

ﻣﺎﻣﻨﺎوهﻧﺪی �

ﻧﺎزاﻧﻢ�

 .ivزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮ)ﺗﮑﺎﯾﻪ ﻧﺎو و ﺋﺎﺳﺘﻪﮐﻪی ﺑﻨﻮوﺳﻪ(:

IELTS
TOEFL
ﺳﻪﻧﺘﻪری زﻣﺎن
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧﻪوهی ﺗﺮ
ﺗﺒﯿﻨﯽ :ﺑﯚ زﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی داواﮐﺎر ﭘﻮﯾﺴﺘﻪ ﺑواﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯽ ڕﻨﻤﺎﯾﯿﻪ ﮐﺎﻧﯽ وهزارهت ھﺎوﭘﭻ ﺑﮑﺎت ﺋﻪﮔﻪرﻧﺎ ﻓﯚرﻣﻪ ﮐﻪی
ﻟ وه رﻧﺎﮔﯿﺮدرﺖ ،ﺑﯚ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی و ﻋﺎرهﺑﯿﺶ ﺋﻪ ﮔﻪر ﻣﻪرج ﺑﻮو ﺑﯚ ﭘﺴﭙﯚرﯾﻪﮐﻪ ﺋﻪوا ﺑﻪ ﭼﺎوﭘﮑﻪوﺗﻦ ﺋﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪی دﯾﺎر

دهﮐﺮﺖ.
ﻻﭘﻪڕهی

2

ﻟﻪ ﮐﯚی

5

ﻻﭘﻪڕه
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ﻣﮋووی ﮐﺎرﮐﺮدن
ﺗﺎ
ﻟﻪ

ﺟﯚری ﮐﺎر
)ھﻪﻣﯿﺸﻪﯾﯽ ﯾﺎن ﮐﺎﺗﯽ(

____ ____

____________ ________

________________

____ ____

____________ ________

________________

____ ____

____________ ________

________________

ﺋﺎﯾﺎ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪرﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺖ:

ﻟﭙﺮﺳﺮاوﯾﻪﺗﯽ
)ﭘﯿﺸﻪ(

�

ﺑﻪ،

�

ﻧﺎو و ﺋﻪدرهس و ﺗﻪﻟﻪﻓﯚﻧﯽ
ﺧﺎوهن ﮐﺎر

ﻧﻪﺧﺮ.

ﺗﺒﯿﻨﯽ :ﺋﻪﮔﻪر داواﮐﺎر ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪری ﻣﯿﺮی ﯾﻪ ،ﭘﻮﯾﺴﺘﻪ ﻻرﯾﻨﻪ ﺑﻮوﻧﯽ ﻓﻪرﻣﺎﻧﮕﻪﮐﻪی ھﺎوﭘﭻ ﺑﮑﺎت .
ژﻣﺎره و ﺑﻪرواری ﻧﻮوﺳﺮاوی ﻻرﯾﻨﻪﺑﻮون )ﺗﻪﻧﮫﺎ ﺑﯚ ﻓﻪرﻣﺎﻧﺒﻪراﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ ھﻪ رﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن(....... :

ﺗﮑﺎﯾﻪ ﻧﺎو و ﺋﻪدرهس و ﺋﯿﻤﻠﯽ دوو ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺑﻨﻮوﺳﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﺖ ﺑﮑﻪن ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دﮐﺘﯚرا ﺑﺨﻮﻨﯿﺖ.
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﮐﺎن ﭘﻮﯾﺴﺘﻪ ﯾﻪﮐﮏ ﻟﻪم ﻣﻪرﺟﺎﻧﻪﯾﺎن ﺗﺪا ﺑﺖ:
� ﻟﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺑﻪﮐﺎﻟﯚرﯾﯚس ﯾﺎن ﻣﺎﺳﺘﻪر واﻧﻪﯾﺎن ﭘﺖ داﺑﺖ ﯾﺎن ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﯿﺎن ﮐﺮدﺑﯿﺖ .ﯾﺎن
� ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺖ ھﺎوﮐﺎر ،ﺳﻪرﭘﻪرﺷﺘﯿﺎر ﯾﺎن ﺑﻪڕﻮﺑﻪرت ﺑﻮوﺑﻦ.
 .1ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﮑﻪری ﯾﻪﮐﻪم:
ﻧﺎو:
ﺋﻪدرهس:
ﺋﯿﻤﻞ:
ﺗﻪﻟﻪﻓﯚن:
 .2ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﮑﻪری دووهم:
ﻧﺎو:
ﺋﻪدرهس:
ﺋﯿﻤﻞ:
ﺗﻪﻟﻪﻓﯚن:
ﻻﭘﻪڕهی

3

ﻟﻪ ﮐﯚی

5

ﻻﭘﻪڕه

FORM # PG10

ز

ﺗﺎﯾﺘﻠﯽ ﺗﯚژﯾﻨﻪوه

ﺷﻮﻨﯽ ﺑوﮐﺮدﻧﻪوه

ژﻣﺎره و ﺑﻪرﮔﯽ
ﺑوﮐﺮاوه

ﺑﻪرواری
ﺑوﮐﺮدﻧﻪ وه

1
2
3
4
5
6
7
8

ز

ﺳﺎﯽ
1

ھﻪﮔﺒﻪ ی ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ

2

زاﻧﺴﺘﺨﻮازی ﺑﻪردهوام

3

ﻓﯿﺪﺑﺎﮐﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺎن

ﺳﺎﯽ

ﺳﺎﯽ

ﻻﭘﻪڕهی

4

ﻟﻪ ﮐﯚی

5

ﻻﭘﻪڕه
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پاکانە

ئایا ال ژیانتدا بە تاوانێکی تێوەگالن لە تیرۆر ،یان ئابڕووبەر یان ماددە هۆشبەرەکان سزا دراویت؟
بەڵێ نەخێر
ئەگەر وەاڵمەکە بەڵێ بوو ،کە ،،هۆ ،سزاکە ،ۆۆر ،سزاکە و شونیی سزاکە لە الپەڕەیەک بیووسەو
هاوپێچی بکە.

بەڵێییامە

من کە لە خوارەوە واژوو دەکەم ،ئەم فۆرمەم کە لە پێیج الپەڕە پێکهاتووە بە تەواو ،خونیدەوە،
بەڵێن دەدەم کە هەموو زانیاریەکانم راست و دروستن ،بەڵێن دەدەم کە ئێستا لە هیچ زانکۆیەکی
کوردستانی یان عێ راقی ناوم لە خونیدنی دکتۆرا تۆمار نەکراوە ،بەڵێن دەدەم کە من ئێستا لە هیچ
زەمالەیەکی حکومەتی کوردستان یان عێراق وەرنەگیراوم (ئەگەر نا پە پێی رنیماییەکانی خاوەن
زەمالە ،کوردستان یان عێراق ،بۆ ئەم دکتۆرایە پێشکەش دەکەم) ،بەڵێن دەدەم کە من پێشتر قوتابی
دکتۆرا نەبوومە و بە کەمتەرخەمی لەالیەن خۆمەوە ناوم سڕابێتەوە (تەرقین کرابم) ،بەڵێن دەدەم
ئەگە ر ناوم دەرنەچوو ئەوا لە ماوە ،دوو مانگ بەراییەکانم وەربگرمەوە ئەگەرنا مافی داواکردنەوەیانم
نامێیێت ،بەڵێن دەدەم کە من ئاگادارم ئەگەر هەر ناڕاستیەک لەو بەڵێییامەیەم دەرکەو بە
شێوەیەکی تۆماتیکی ناوم لە خونیدنی بااڵ لە زانکۆ ،سەالحەدین-هەولێر دەسڕنتەوەو (تەرقین قەید
دەکرنم) خۆم بەرامبەر بە یاسا بەرپرسیار دەبم و بە هەموو کاردانەوەیەک کە لەگەڵم بکرنت رازیم.

واژوو  ، ....................................بەروار............................................... :

ئەم فۆرمە لەسەر ماڵپەڕ ،زانکۆ ،سەالحەدین-هەولێر هەیە و دەتواندرنت داببەزنیدرنت .تکایە ئەم
فۆرمە بە پڕکراوەیی لەگەڵ دۆکیۆمێیتە داواکراوەکان لەناو فایلێک دابیێ و بگەڕنیەوە بەرنوبەرایەتی
خونیدنی بااڵ لە زانکۆ ،سەالحەدین-هەولێر .
بۆ هەر پرسیارنک یان ڕوونکردنەوەیەک ،سەیر ،ماڵپەڕ ،زانکۆ ،سەالحەدین-هەولێر بکە
لە www.su.edu.krd
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